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Impressie mini congres Stichting 
Straatadvocaat Leeuwarden 4 oktober 2019  
Stichting Straatadvocaat Leeuwarden is 
dankzij een startsubsidie van ZonMw al een 
tijdje bezig om aan de weg te timmeren. Tijd 
voor een minicongres waar meer mensen 
kennis kunnen maken met het werk van de 
straatadvocaat en waar kennis en knelpunten 
in breder verband gedeeld zullen worden.  
  

 
 
Op het terrein van een voormalige gevangenis, 
de ‘Blokhuispoort’ werd een goedbezochte 
bijeenkomst gehouden. Er waren mensen 
vanuit het netwerk in Leeuwarden maar ook 
vanuit het hele land waren mensen gekomen 
die met straatadvocatuur en 
belangenbehartiging dak- en thuisloosheid 
bezig zijn.  
 
Expositie ’Gezienn’ fotograaf Menno de Boer 
Wie wilde kon voorafgaand aan het congres 
een bezoek brengen aan de indrukwekkende 
expositie van fotograaf Menno de Boer in het 
gebouw van Zienn. Waar Menno zelf een 
rondgang langs zijn werk begeleidde. Op grote 
en kleinere doeken waren prachtige 
portretten afgedrukt. Het kwetsbare soms 
rafelige materiaal bood een bijzondere 
ondergrond voor de portretten. Op de doeken 
zijn mensen te zien die gebruik maken van de 
maatschappelijke opvang van Zienn. Menno 
legde uit dat voor hem de ontmoeting met de 
mensen die hij portretteert centraal staat. Ook  

 
 
is de kracht van de persoon op het doek een 
belangrijk uitgangspunt voor Menno.  
 

 
 
Hier meer informatie over de expositie.  
 
Opening: 
Marissa van der Molen manager bij Limor 
opende het congres op persoonlijke en 
indrukwekkende wijze. In plaats van gaan 
staan als jouw beroep of rol genoemd wordt 
vroeg Marissa de aanwezigen om te gaan 
staan als je bijvoorbeeld die nacht in een bed 
geslapen had, of als je een eigen huis hebt. 
Dat waren indrukwekkende vragen die 
meteen de ernst van deze middag 
benadrukten. En die ook lieten zien dat niet 
alle mensen die aanwezig waren een eigen 
huis hadden of überhaupt in een bed hadden 
geslapen.  
 

 
 
 

https://zienn.nl/nieuws/expositie-algemene-opvang-zienn/
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Twinkeltjes 
Marissa vertelde iets over de samenwerking 
tussen Limor en Stichting Straatadvocaat 
Leeuwarden. Limor werkt mee aan het project 
omdat het een enorm belangrijk project is, 
een onafhankelijke stem van mensen op 
straat. Maar ook omdat Marissa werd 
gegrepen door de twinkeltjes in de ogen van 
straatadvocaat Stanley ter Haar en  
oprichtster en ervaringsdeskundige Sylvia Mac 
Gillavry. Limor steunt maar de 
ervaringsdeskundigen doen het wel helemaal 
zelf. Sylvia is dagvoorzitter vandaag.  
 
Jongeren over ‘de Werkerij’ van Zienn  
Bij de Werkerij van Zienn kunnen jongeren die 
zijn vastgelopen en niet meer naar school 
gaan weer een nieuwe start maken en 
ontdekken waar hun talenten liggen en waar 
ze blij van worden. Ze kunnen dat 
bijvoorbeeld doen in de houtwerkplaats. Twee 
jongeren vertellen hun verhaal en hoe de 
Werkerij heeft geholpen hun leven weer een 
positieve draai te geven.  
 

 
 
Straatadvocaat bij Basisberaad Rotterdam 
Collega straatadvocaat Frank van der Schee 
kan helaas niet aanwezig zijn. Hij werkt al een 
aantal jaar voor cliëntenorganisatie 
Basisberaad, onderdeel van Zorgbelang 
Inclusief in Rotterdam. Frank was als 
straatadvocaat te zien in het programma ‘Het 

Rotterdam project’. Waarbij Beau van Erven 
Dorens mensen van de straat afhielp. Beau  
 
interviewde Frank over het werk van een 
straatadvocaat. Het interview werd getoond 
op het congres en kun je hier zien.  
 
Old school versus new school - Aart Jongejan 
en Stanley ter Haar in gesprek over het werk 
van een straatadvocaat 
Aart was jarenlang straatadvocaat bij Stichting 
kernkracht in Gouda. Inmiddels is Aart met 
pensioen. Op verschillende manieren houdt 
Aart zich nog steeds bezig met mensen in 
lastige omstandigheden. Op de achtergrond is 
Aart betrokken als adviseur van Stichting 
Straatadvocaat Leeuwarden. De heren 
herkennen veel in elkaars werkwijze. Er wordt 
naar veel mensen die zij bijstaan niet goed 
geluisterd. Je bent ook erg een koppelaar naar 
de juiste hulp. En veel situaties zijn complex 
en vragen dat je je echt ergens in vastbijt. 
Vaak ben je het laatste sprankje hoop voor 
mensen. Straatadvocaten signaleren veel 
dingen die mis gaan. In Gouda was de 
straatadvocaat ingebed bij Kernkracht, een 
regionale organisatie die ook aan 
belangenbehartiging doet. Hierdoor worden 
de signalen van de straatadvocaat in breder 
verband gedeeld en hopelijk ook opgelost.  
 

 
 
In de korte tijd dat Straatadvocaat 
Leeuwarden actief is heeft Stanley al veel 
mensen kunnen bijstaan: 

https://www.rtl.nl/video/8aa7812b-0975-0829-6ce1-02f1f71b0766/
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• 60 mensen te woord gestaan. 

• 4 mensen aan onderdak geholpen. 
 

• 5 mensen die uit het oog van de 
hulpverlener waren weer in beeld 
gebracht.  

• 3 huisuitzettingen voorkomen.  

• 8 mensen doorverwezen naar een 
advocaat.  

 
Aart heeft tips voor de nieuwe generatie 
straatadvocaten: 

• Zorg voor een goed netwerk. Bouw 
een goede band op met instanties en 
de gemeente. Leer elkaar kennen en 
bespreek vanuit die goede relatie de 
moeilijke dingen.  

• Zoek naar balans, loop niet te hard 
van stapel.  

 
Catelijne Akkermans van Stichting Eropaf! 
Over voorkomen van huisuitzettingen 
Catelijne en Eropaf! Dragen straatadvocaten 
een warm hart toe. Eropaf! Is onafhankelijk en 
deelt kennis met iedereen over het 
voorkomen van huisuitzettingen. Als je te 
maken dreigt te hebben met een 
huisuitzetting kun je contact opnemen met 
het meldpunt van Eropaf! voor informatie en 
ondersteuning. Ook heeft Eropaf! een 
publicatie gemaakt over het voorkomen van 
huisuitzettingen. De aanwezigen hebben dit 
boekje gekregen. Het boekje bomvol 
informatie is hier gratis online verkrijgbaar.  
 

 

 
Eropaf! streeft ernaar huisuitzettingen 
helemaal terug te dringen. Eindelijk zeggen 
ook enkele gemeenten niet meer te willen 
uitzetten.  Catelijne kan heel veel over dit 
onderwerp vertellen, ze geeft vandaag een 
korte inleiding.  
 

                
 
Praktische tips: 

• Ontbinden van een 
huurovereenkomst moet ALTIJD via de 
rechten.  

• Zorg dat je bij de zitting bent mocht 
het tot een rechtszaak komen, als je 
verstek laat gaan is de uitkomst bijna 
altijd het ontbinden van de 
huurovereenkomst.  

• Als er een uitspraak van de rechter ligt 
om de huurovereenkomst te 
ontbinden hoeft dit niet per sé altijd 
uitgevoerd te worden. (het is geen 
strafrecht). (zo’n 3/4e van de 
vonnissen wordt niet uitgevoerd).  

• Ga altijd in gesprek met de 
verhuurder.  

• Als je met de deurwaarder te maken 
krijgt: weet dat de verhuurder altijd 
opdrachtgever is van de deurwaarder,  

https://eropaf.nl/
https://eropaf.nl/wp-content/uploads/2018/07/Eropaf-Handreiking-2018_online.pdf
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• dus neem contact op met de 
verhuurder.  

• Als deurwaarders een uitzetting op 
het laatste moment niet door laten 
gaan krijgen ze niet betaald. Dit is een 
perverse prikkel, de deurwaarder 
heeft er dus geen belang bij het op 
het laatste moment af te blazen. Je 
kunt de deurwaarder wel aanspreken 
met maatschappelijke argumenten 
om geen kosten te hoeven maken.  

• Utrecht heeft heel weinig 
huisuitzettingen gedaan. Door hun 
proactieve werkwijze om mensen te 
helpen en een 2e kans beleid. (geldt 
niet voor overlast).  

• Huur is vaak het laatste wat mensen 
niet meer betalen. 9afgezien van hun 
telefoon).  

• De categorie ‘vrijwillig vertrek’ wordt 
niet meegenomen in de cijfers 
rondom huisuitzettingen.  

 
Eropaf! ziet ook problemen m.b.t. de 
decentralisaties van beschermd wonen.  
 
Huisuitzettingen in Leeuwarden 
Grote corporatie heeft prestatie afspraken 
gemaakt om max. 40 huisuitzettingen 
vanwege huurschuld te doen. Sylvia geeft aan 
dat dit er 40 teveel zijn. In de praktijk waren 
het er 36. En er waren zo’n 200 vonnissen. Ter 
vergelijking: in een veel grotere stad als 
Amsterdam zijn 80 mensen uitgezet vanwege 
een huurschuld. Leeuwarden en Amsterdam 
zijn niet echt vergelijkbaar, dus de ambitie in 
Leeuwarden mag nog wel flink omhoog.  
 
Straatadvocaat Stanley ter Haar vraagt zich af 
of de gemeenteraad in Leeuwarden wel goed 
geïnformeerd wordt over zaken rondom 
huisuitzettingen. Catelijne geeft als tip: kijk 
naar de vonnissen, daar zitten ook mensen bij  

 
 
met een huurachterstand. Je moet de 
verhalen hierachter laten zien.  
 
Edo Paardekooper Overman over Stichting 
Werkplaats COMO 
Ervaringsdeskundige en Mensenrechtenmens 
2018 Edo neemt ons mee naar het ontstaan 
en het werk van Werkplaats COMO. COMO 
staat voor Cliënten Organisaties 
Maatschappelijke Opvang en houdt zich bezig 
met, door en voor mensen die te maken 
hebben met dak- en thuisloosheid inclusief 
jeugddakloosheid, maatschappelijke opvang, 
vrouwenopvang, huiselijk geweld en 
verslaving. Werkplaats COMO deelt kennis en 
netwerk in het hele land. Mensen met eigen 
ervaring kunnen zich aansluiten bij Werkplaats 
COMO. Vanuit ervaringskennis- en 
ervaringsdeskundigheid doet Werkplaats 
COMO aan landelijke belangenbehartiging en 
probeert op allerlei manieren verbeteringen 
tot stand te brengen.  
 

 
 
Manifest straatadvocatuur  
Straatadvocatuur is een thema waar 
Werkplaats COMO al jaren aandacht voor 
vraagt. Zo is er ooit een manifest gemaakt 
waarin werd gepleit voor een straatadvocaat 
in elke gemeente. Dit manifest is hier te 
vinden en bevat ook vandaag nog steeds veel 
bruikbare informatie.     
 

https://werkplaatscomo.wordpress.com/straatadvocatuur/
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Vanuit het hele land zijn vandaag mensen van 
Werkplaats COMO aanwezig. Meer informatie 
over het werk van Stichting Werkplaats COMO 
vind je hier.  
 

 
 
Panel discussie 
Het panel wordt gevormd door: Mourad, 
ervaringsdeskundige van Werkplaats COMO 
uit Amsterdam, Stanley ter Haar 
straatadvocaat Leeuwarden, Henk Bos van 
Stichting Straatadvocaat Leeuwarden, Dirk 
Postma van het Fries Sociaal Planbureau en  
 
Femke Molenaar raadslid van PAL Groen Links 
Leeuwarden.    
 
Regiobinding mag niet!  
Er wordt onder leiding van Nynke Andringa 
over diverse thema’s rond dakloosheid 
gesproken. Er wordt onder andere 
geconstateerd dat Leeuwarden Regiobinding 
toepast. Dit mag niet, het eisen van binding 

met de regio is in strijd met de Wmo 2015. 
Hier meer informatie over landelijke 
toegankelijkheid.  
 
Er wordt ook geconstateerd dat mensen die 
psychische hulp nodig hebben deze hulp niet 
altijd tijdig krijgen en dat deze mensen soms 
ook nog dakloos geraken in Leeuwarden. Van 
kastje naar de muur gestuurd worden en met 
lege handen staan terwijl de problemen 
verergeren. Ron onafhankelijk 
cliëntondersteuner bij Straat Consulaat Den 
Haag tipt een goed rapport ‘De keten is zoek’ 
van Coline van Everdingen over de zwaarte 
van de problematiek van mensen in de 
maatschappelijke opvang.  
 

 
 
Dank voor muziek en catering 
Muziek werd op deze dag verzorgd door 
Adriaan.  Catering werd voortreffelijk verzorgd 
door Riekie & co.  
 
Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt 
door ZonMw.  

 
 
 
 
 
 
 

https://werkplaatscomo.wordpress.com/
https://www.opvang.nl/site/item/nieuwe-model-beleidsregels-landelijke-toegankelijkheid-maatschappelijke-opv
https://www.kesslerstichting.nl/nieuws-archief/874-rapport-de-keten-is-zoek-aangeboden
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Team Stichting straatadvocaat Leeuwarden 
kan trots zijn op een prachtige en nuttige dag!  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Impressie: Jenny de Jeu  


